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ការទទួលបានកំណត់ 
ត្រាចាក់វ៉ាក់សំាង COVID

គណនី Medicare នៅនលីអី៊នធឺណិត

My Health Record (កំណត់ត្រាស៊ខភាពរបស់ខំ៊្) 

Khmer

1. ប� ើកកម្មវធិ ើ នងិចូល

2. ពើផ្នែក Services ប្រើសប� ើស Immunisation 
history

3. ប្រើសប� ើសប ្្ម ោះ��សអ់នែក

4. ចុចបលើ View immunisation history 
statement (PDF) ឬ View COVID-19 
digital certificate (PDF) 

1. ចូលបៅកនែុង myGov ��សអ់នែក (my.gov.au) 
នងិប្រើសប� ើស Medicare

2. ពើផ្នែក Immunisation history ប្រើសប� ើស  
View immunisation history

3. ប្រើសប� ើសប ្្ម ោះ��សអ់នែក

4. ចុចបលើ View immunisation history 
statement (PDF) ឬ View COVID-19 
digital certificate (PDF)

អនែកកអ៏ាចទទួលបានភស្ុតាងននកា�ចាកវ់ ៉ាកសំ់ាង COVID-19 
��សអ់នែកពើ My Health Record។

្�សនិប�ើអនែកមាន My Health Record �ចួប�ើយ៖

1.  ចូលបៅកនែុងគណនើ myGov ��សអ់នែក (my.gov.au)  
នងិប្រើសប� ើស My Health Record 
(កណំតត់្រាសុខភាពរបសខុ្់)ំ

2. ប� ើក My Health Record ��សអ់នែក

3.  ចូលប្�ើភស្ុតាងននកា�ចាកវ់ ៉ាកសំ់ាង��សអ់នែកពើទពំ�័ 
Record Home ��សអ់នែក ឬពើទពំ�័  
Immunisations view ��សអ់នែក (ប្រើសប� ើស 
Documents, Immunisations)

្�សនិប�ើអនែកមនិទានម់ាន My Health Record បទ 
�៉ុ ផនអ្នែកមានកាត Medicare៖

1.  ចូលបៅកនែុងគណនើ myGov ��សអ់នែក (my.gov.au) 
នងិភ្ជា �ប់ៅ My Health Record

2.  ប្ទៀងផ្ទ តអ់តស្ញ្ញា ណ��សអ់នែក នងិ�បងកើត My Health 
Record បធវ ើឱ្យ្បាកដថាប្រើសប� ើស ‘បាទ/ចាស’ បដើម្ ើ�មួ
�ញ្ូលពត័ម៌ានននកា�ចាកថ់ានែំ �ង្ក � (ពត័ម៌ាន Medicare) 
បៅកនែុង My Health Record ��សអ់នែក

3. ប� ើក My Health Record ��សអ់នែក

4.  ចូលប្�ើភស្ុតាងននកា�ចាកវ់ ៉ាកសំ់ាង��សអ់នែកពើទពំ�័ 
Record Home ��សអ់នែក ឬពើទពំ�័ Immunisations 
view (បម ើលកា�ចាកថ់ានែំ �ង្ក �) ��សអ់នែក។

រប�ៀ�ប�ើម្ើទទលួបានកណំតត់្រាននការចាកវ់ ៉ាកសំ់ាង COVID-19 រ�ស់អ្នក
ភស្ុតាងននកា�ចាកវ់ ៉ាកសំ់ាង COVID-19 ��សអ់នែកនងឹ្តរូវបានកត់្ តាទុកបៅបលើ immunisation history statement 
(សេចក្ដីថ ល្ែងនៃប្រវត្តិចាកថ់្នាំ ្រង្កា រ) ��សអ់នែក ប្កាយអនែកបានទទួលវ ៉ាកសំ់ាង��សអ់នែក�ចួប�ើយ។ 

បៅបពលអនែកបានទទួល្គ�ដូ់សផដលត្មរូវទំាងអស�់ចួប�ើយ បោោះអនែកកន៏ងឹអាចចូលប្�ើ  COVID-19 digital certificate (វញិ្ញា ្រៃ្របតឌដីជដ្ី ល COVID-19) ��សអ់នែកបាន។

អនែកអាចទទួលបានភស្ុតាងននកា�ចាកវ់ ៉ាកសំ់ាង COVID-19 ��សអ់នែក តាម�យៈ៖

• Medicare online account (គណៃដី Medicare សៅសលដីអ៊ដីៃធណឺតិ ត)
• Express Plus Medicare app (កម្មវធិដី Express Plus Medicare)
• My Health Record (កណំតប់រាេ៊ខភាពរ្រេខ៊្់)ំ
• Individual Healthcare Identifiers Service  

(សេវាកម្មអង្គេម្្គ លអ់តេ្ញ្ញា ណថ្ទំាេ៊ខភាព្៊រគ្គលម្នា ក់ៗ )
• Australian Immunisation Register (្រញ្តិកាចាកថ់្នាំ ្រង្កា រអូបត្្លដី)

Express Plus Medicare app  
(កម្មវធីិ Express Plus Medicare app)
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តំណមានត្បនោជន៍

ការទទួលបានកំណត់ត្រាចាក់វ៉ាក់សំាង COVID 

្�សនិប�ើអនែកមនិអាចទទួលបានភស្ុតាងននកា�ចាកវ់ ៉ាកសំ់ាង COVID-19 ��សអ់នែកបៅបលើ អុើនធណិឺតបទ សូមទូ�សពទបៅ 

Australian Immunisation Register តាមបលខ 1800 653 809 ចបោល ោះពើបម៉ាង 8 ្ពកឹ-5 ល្ងា ច ពើន្ងាចនទ ដល ់ន្ងាសុ្ក។  

បសនែើសុពួំកបគឱ្យប្ញើ immunisation history statement ឱ្យអនែក។  

វអាចចណំាយបពល��ូតដល ់14 ន្ងាបដើម្ ើមកដល់្ �អ�ស់�ុំ្ត��សអ់នែក។  

្�សនិប�ើអនែក្តរូវកា�អនែក�កផ្�ផ្ទ លម់ាត ់សូមទូ�សពទបៅ Translating and Interpreting Service (TIS) រាមលេខ 131 450។

នសវកម្មអង្គសមា្គ ល់អត្តសញ្ញា ណថែទំាស៊ខភាពប៊គ្គលមានា ក់ៗ (ត្បសិននបីអនាកមិនមានកាត Medicare នទ)

Australian Immunisation Register (បញិ្កាចាក់ថ្នាំ បង្កា រអូត្សា្ត លី)

ស្មា�ព់ត័ម៌ាន�ផនថែមស្ើអពំើ�ប�ៀ�បដើម្ ើ 
ចូលប្�ើបសចក្ើផ្លង្�វត្និនកា�ចាកថ់ានែំ �ង្ក ��
�សអ់នែក សូមសេកាៃកូដ QR ខាងសបកាម

បដើម្ ើ�កបមើល�ផនថែមបទៀតអពំើកម្មវធិ ើចាក ់
វ ៉ាកសំ់ាង COVID-19 បៅកនែុង�ដ្ឋ NSW 
សូមសេកាៃកូដ QR ខាងសបកាម

សេកាៃកូដ QR ខាងសបកាម បដើម្ ើផសវង 
�កវធិ ើង្យ្សរួល�ំ្ ុតកនែុងកា�ទទួលបាន 
ភស្ុតាងននកា�ចាកវ់ ៉ាកសំ់ាង COVID-19 
��សអ់នែកបៅបលើអុើនធណិឺត។

្�សនិប�ើអនែកមនិមានកាត Medicare បទ ប�ើយចងចូ់លប្�ើភស្ុ
តាងននកា�ចាកវ់ ៉ាកសំ់ាង��សអ់នែក��សអ់នែកបៅបលើអុើនធណិឺត បោោះ
អនែកនងឹ្តរូវកា�អង្គសមា្គ លអ់តស្ញ្ញា ណផ្ទំាសុខភ្ព�ុគ្គលមានែ ក ់ៗ  
(IHI)។ ្�សនិប�ើអនែកមនិទានម់ាន IHI បទ អនែកអាចដាកពាក្យសុវំ
បានបៅបលើអុើនធណិឺត។  

ស្មា�ព់ត័ម៌ាន�ផនថែម សូមបមើល៖

www.servicesaustralia.gov.au/individuals/
services/medicare/individual-healthcare-
identifiers/how-get-ihi 

បៅបពលអនែកមាន IHI ប�ើយ អនែកអាចចូលប្�ើភស្ុតាងននកា�ចាក់
វ ៉ាកសំ់ាង��សអ់នែកតាម�យៈ myGov។

1.  ចូលបៅកនែុងគណនើ myGov ��សអ់នែក (my.gov.au)  
នងិប្រើសប� ើស Individual Healthcare 
Identifiers service

2.  ពើផ្នែក Services សូមប្រើសប� ើស Immunisation 
History

3.  ចុចបលើ View immunisation history 
statement (PDF) ឬ View COVID-19  
digital certificate (PDF)


